Zárszó
Tisztelt nagyon kitartó Kolléganők! Kolléga Urak! Tisztelt vendégek!

Nagyon feszes programban lebonyolított, másfél napos tudományos rendezvényen és egy jól
sikerült Gála vacsorán vagyunk túl, háromszáz feletti résztvevővel.
Próbálkoztunk két dologgal:
- A madárinfluenza fórummal, azzal a céllal, hogy ezáltal lehetőséget teremtve, egymás
közötti nyílt, szakmai beszélgetésen tisztázódjanak a területi és szakmai félreértések és
felkészültebben várhassuk az újabb kihívásokat.
- A helyszín adta vizeskedési lehetőségek kihasználására több időt hagyni úgy, hogy a
szakmai oldal ne sérüljön.
Talán mindkettő sikeres lett.
Köszönöm mindenkinek a folyamatos aktivitást. Köszönöm a Tisztelt Résztvevőknek, hogy
megelőlegezték a bizalmat és bíztak abban, hogy idén is hallanak, látnak újakat, elmélyítik a
régi tudásukat, találkozhatnak a barátokkal és elfogadták meghívásunkat. Bízom benne és a
leghatározottabban gondolom, hogy nem csalódtak az idén sem.
Meghallgattunk 16 előadást, három külföldi előadóval. Nagy megtiszteltetés számunkra és
megbecsülés a magyar baromfis állatorvosoknak, hogy IAN BROWN a madárinfluenza
Európai Kutató Központjának Igazgatója megtisztelte rendezvényünket. Biztosan szerepe van
annak, hogy a sok kitörést bejelentve kezeltük, szakmaiságunkat nem kérdőjelezték meg soha
nemzetközi szinten.
Nyugodtan kimondhatom, hogy mindenki jól felkészült témaköréből, KÖSZÖNET érte
minden előadónak!
Már hagyományosan tájékoztatni szoktam a kedves érdeklődőket, hogy mit is
fogyasztottunk el, hány üveg ásványvizet, hány üveg sört, mennyi üveg bort, most a nagy számú
vendég miatt nem kaptam információt a szálloda vezetésétől.
A baromfi istállóban is együtt kell dolgoznunk az agrárosokkal, takarmányosokkal,
kereskedőkkel, gyógyszeresekkel és minden szakemberrel, akinek feladata van az eredményes
termelés és az élelmiszer-biztonság megvalósulásában. Kívánom, hogy az együttműködés a
szakemberek és a tulajdonosok között a gyakorlatban is legyen egyre jobb, erre nagy szükség
van, mivel a magyar baromfiágazat súlya mérséklődött a világban, vissza kell kapaszkodnunk
a korábban megszerzett jó pozíciónkba. A gazdasági előrejelzések szerint a világban egyedül a
baromfi szektor remélhet töretlen fejlődést, mert igény van rá.
Még egyszer köszönöm minden résztvevőnek, hogy ismét eljöttek rendezvényünkre. Nagy
örömmel állapíthatom meg, hogy több Megyei Főállatorvos vett részt rendezvényünkön és a
rendezvény végéig kitartottak a két Akadémikus vendégünkkel együtt.
Köszönöm a CEVA-nak a jó hangulatú díszvacsorát!
Köszönöm a szervező hölgyeknek a türelmét és szorgalmas munkáját, szeretnénk ezt egy kis
virágcsokorral is megköszönni:

- BÉRES ÁGNES
- YES Travel részéről pedig Szöllősi Anita és Dulai Debóra.
Köszönet a házigazda Hotel Caramell **** vezetésének és a technikai segítőnknek, aki
minden előadást meghallgatva, folyamatosan a rendelkezésünkre állt.
Megköszönöm Medveczky Andrásnak a tartósan és folyamatosan végzett munkáját, aminek
eredménye abban látható, hogy minden zökkenőmentesen sikerült.
Köszönöm szépen a Társaság elnökségi tagjainak a szervező munkában való részvételt.
Külön is szeretném megköszönni a szakmai program összeállításában Magyar Tibor Úrnak,
valamint a teljes lebonyolításban KŐRÖSI LÁSZLÓ nemzetközi titkár úrnak és SZALAY
DÉNES CSABA főtitkár úrnak a munkáját.
Azt gondolom, hogy sikeres rendezvény záró gondolatait megfogalmazni nagyon jó érzés,
ilyenkor már elfelejtjük azt a sok munkát, feszültséget, ami a megelőző 5 hónapban szinte
mindennapos vendég volt.
Köszönet minden támogatónknak. Jövőre is számítunk mindenkire.
Az őszi szakülésen új elnökséget választ a Társaság, ismételten felhívom a figyelmet arra,
hogy csak az választhat, illetve választható, aki tagja a Társaságnak, az érvényes tagság feltétele
a tagdíj rendszeres befizetése.
Most mindenkinek jó étvágyat, szép nyarat, jó egészséget és jó munkát kívánok!
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